


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرّدت
 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ُرف .

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُتَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 " .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 ءاهلإ ميديا ىالم نما تحتل
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ دع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 وع

 .ُةتجوزو ٌلُجَر نازل ميِدَق يف شاع ُهَنَأ ىّكْحُي

 .اًدحاو اَنْيَش اَدَع مّلاعلا يف ٍِناديرُي ام 1 امُهَل ناك

 .هنابجُم دلو امل نوي ذأ نايكي ٍتاوَنَس دع الط
 .اَدَلَو اقّرْرُي ْمَل َكِلذ َعَمو





 ٍناتْسُب ىَلَع لِطَت ٌةَدِفان امهِلِزْنَم َفْلَح تناك

 .ةعيدتلا راضُمللاو ةَوْلُحلا ريهازألاب ٍءوُنْمَم ءليمج

 ٌدَحَأ لواحي مل .ٍلاع ٍروُسِب اًطاحُم ناَتُْبلا َناكو

 اهُفاخَي ةَرِحاس ناك َناتَسُبلا َّنَأِل َكِلذ هَقَلَسَتي ْنَأ

 .ٍسانلا





 َكْلِت مام ُةَجْوَّرلا ِتّقََو ماَيألا نَخَأ ىقو

 دحأ ىف ْتَأَرَك .ةقيدحلا ىَلِإ ْتَرَظَتو ةّدِفاَتلا

 2 ع قويت 3 7 دنا و اذه هي ركع تاك 2| يفك ةعئاط اذهخ تَأَد

 هاون دعس 66 ه 8# رو قر
 .اهَضْعَب لكأت ول ْتْنَمَت ىَنَح

 .َكِلذ َدْعَب ِمْوَي لك ةدِفانلا َنِم لِطُت ثتاكو
 اهُتبْعَر ثكادزا ءِرَضْخْلِل اهُتَيْؤُر ثةدادزا امّلُكو

 واو 2 تساو #© نيبو مقوي 8 هر 5

 ديرت ال تّحَبصأ ٍريِصق ِنَمَز دْعَبو .اهنم لكآلا يف
 .رخخأ اًعيَق لكأت نأ هور





 اهنأ .فنملع اهنأل «ةارفص ةليجت .ةخقفأو
 َبرّطضاو حل ِهْذَه ىَلَع 5 ديلا َءيِطَتْسَت 0

 ىَرَج اذام» :اهّلأَسو ءاَلوُحُت ُدادْزَت اهآَر امَدْنِع اهُّجْوَر
 (؟ةَريِزَعلا يِتَجْوَر اي ِكَل

 يف يتلا ةجّراَطلا رَضُخلا ىلإ ُةَجْوَّرلا ٍتَراشأو
 اْيَش لكآ مك انأ اذإ «هآ» :ُدهنتَت ّيِهو ثّلاقو ءِناتُْبلا و

 5 كك نود توماس ةريغخ ا وِذَه ْنِم 1 0 ودمه مغ 00

 ُةَلَسْتَأَس «َنيِتوُمَت ْكَعَدَأ ْنل» :ُحْوَّرلا تاون

 8 ع 85 7 5

 ِكَل ٌرِضْخَأَو قَرِحاَسلا ٍناتْسُب ىَلِإ ُلِزْنَأو «طياحلا
( 1 | 2 





 طئاحلا َقَلَسَت َّمُث ءءاسملا ىَّتَح ُلُجّرلا َرظَتْئاو اص 8 3

 َعَمَج َكانُهو .ِةَرِحاَسلا ٍناتْسُي ىَلِإ َلَّرَو «َمِفَتْرُملا

 .ًةيزاث طئاحلا َقَلَسَكو ءرَضُّخلا ٌضْعَب ٍةَعْرسب

 هد 3

 ْدَقَل .ٌرَضْحلا ِتّلَكَأو ةَعْرْسِي ُهتَجْوَر ْتَسلَجو

 مْنَطلا َةَديَِل ثّئاك .ْترّوَصَت امم اًمْعَط دل اهئَدجَو

 رتخأ اهْنِم لُكأت ْنَأ يِلاَتلا مؤَيلا يف ْتّنَمَت ىَّنَح ءاّدج

 قت هبجاو ْنِم نأ ُرْعْشَي اهَجْوَ َلَعَج اذهو .رثكأو

 .ًةيا ٌةّرَم اهَل رَضُحلا ٌَراَضْحِإَو رادجلا





 «طئاحلا قلك اًضْيَأ ٍءاسَملا ىَّتَح َرظَتْناو

 داك ءَضْرَألا ُهاَمَدَق ْثَّسَم املاحو .ِناَتْمبلا ىَلِإ َلّرَو

 ةمامأ ةققو. تاك ةددانتلا ّنآل +بغألا و طق

 4 و
 ىَلَع ٌؤُرْجَت تفْيَك» :ةكياق ا ٌثحاصف

 (؟يِرَضخ ِةَقِرَس ىَلَع ُؤُرْجَت فْيَكو ؟يِتَقيِدَح ٍلوُخُد

 اهّنأ ىَلَع رَضْخلا هذه اًريِثَك ْثَهَنْشا ٍدَقَل ءيِتْجْوَر
 هو عر 08

 «.ثّئامو اَنْزُح ْتَباَدَل اهْنِم لكأت ْمَلْوَل





 ٌلاز ءِلْجَّرلا َدَّصِق ةَدحاَسْلآ تقي 0

 ُهَتَلُف ام ناك اذإ» 2[ ثلاقو دْيلَع ْتَفَفْضَأو ءاهْبَضَغ

 ىَلَع ِرَضْخلا َنِم ٌديِرُت ام رذق ُدْخَأت كك#ن اس هان

 ينيِطْعُت َفْوَس ءَكْتَجْوَر ُدِلَت امَّدْنِع كني ينيك ْنَأ

 ُهَنَك دب يتتغأو ٌةَتَسَح ةلماعُم ةلاعأس .ةوُنْوَملا

 «.يِدّكَو

 اهَدَعَوَف ءاَّدج اًفياخ ٌنيكْسِملا ُلُجَّرلا َناكو

 داعو ءِرَضْخلا َنِم اّلِيلَق َعَمج ّمُث «ولوملا اهئاطغإب

 .هِتَجْوَر ىلإ اًَعِرْسُم





 .ِنَمَّزلا َنِم دق دعب ةليوجب ةلفط جول فعَنُعَو

 ِتَرَكَدو .ةدحاشلا ِتَرَهَظ يفك ميلا ىفو

 .ْتَبهَدو اَهَعَم َةَلْفَطلا ِتَّدَحَأ مث ودع وب َلْجَّرلا

 دن ياما

 .مّلاعلا يف ٍةَلْفِط َلَمَجَأ ْتَحَبْص ْئَحَبْصَأو ُةَلْفَطلا





 ْنِم َةَرْشَع ةيناَتلا يف ُلِزبار ْتَحَبْصَأ امَدْنِع 9 590 رتعأ ا وع
 .ةَباغلا يف ٍلاع ِجْرُب يف ٌةٌرِحاَسلا اهتَعَضَو ءاهرْمع

 تناك ْنِكلو ل الو ٌباب جْرَبلا اذَهِل ْنْكَي ْمَل

 .ةدحاو ةَديغَص ةذفاث ةالغأ ىف ُهَل

 < هو

 كزئبار ةرايزل يِتأت ٌةَرِحاَسلا ِتناك امَدْنِعو

 «لزنبار «لزتيار» 3 0

 «.ِكَرْعَش يلِزْنأ





 و نا 6 #8 2< 2

 .ليوطو شِهدُم َيِبَمَذ ٌرْعَش لتيار ناكو

 ُلِيُ تاك قَرِحاَسلا َتْوَص 5 مست تناك اممم

 ىَّنَح اًدج اًليوط َناكو .ِةَدِفاَنلا ّنِم ليوّطلا اهّرْعَش

 ضزألا ىَلِإ ُلِصَي َناك هنأ

 .ِةَدفاَنلا نم ٌلْخْدَتو «جزبلا ةيئاس قادت

اتتلا ٍتتاكو
6 َّْسلاب 5 ةدو

 

1 





 اهَدْعَب ّرَم ءِتاوَنَس َعْضِب جْرْبلا يف ُلِْبار ْتَيِقَب

 َتْوَص َعمَس «جرُبلا ىَلِإ َّلَصَو امَدْنِعو .ةباغلاب ٌريِمَأ
0 

 ينَثُي ٍصْخَش

 ْفقَي َريِمَألا َلَعَج ءاَدج اًعيِدَب ُءانْعلا ناك

 .جزبلا ةّمِق ْنِم يتأت ٌةيزغألا داك : .يِغْضِيو

2 

325 





 1 6 و قا هزم نا را قرا
 يتلا ِنَم ىَرَيِل َجْرْبلا َلْخَدَي نأ ٌريِمألا ّبَحَأ

 02 »يا هنو او تدر ها
 ُهنِكلو هلم لخْدَيِل باب ْنَع ّتَحَبو .ينَعُت ثئاك

 .اًئيِزَح هتْبَب ىَلِإ ةاعو ُهَداوج َبِكَرف ءْذِجَي ْمَك

 قاحفاو قولُخلا ةوغألا ةايي كيرلا طعن ل

 .ِةينعُملا ِةَيْؤُر ىَلِإ

 بناجب ُفِقَيو «ةّياغلا ىَلِإ مْوَي ّلُك قدي ناك

 .ينَعُت يهو لِزْنبار ىَلِإ يِعْضْيو «جْرْبلا

35 





 0 اًمِقاو ٌزيمألا ناك ام هيلا ٍدَحأ يفو

 لوقت اهَعِوَسَف جرب ىلإ ٌةَرِح انة تاج 5

 «لزتبار «لزتبار» 4 2غ هو

 يلزم يلإلا
1 

00 
0 

 ٌريِفَص ٍلاحلا يف ضّْألا ىلإ 535
 ْذَم ٌريِمألا فّقو .ٍفيِثَكلا ٍليوَطلا يب دعا ثلا

 .ةَدفاَتلا
 نم ْتَلَخَدَو «جْرْبلا حاشا 56
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 0 هسفنل ريم و يذلا مّلّسلا َوُه اذه َناك اذإ» :ِهِسْقَتِل ٌريِمَألا لاق دنا لم صقل نا

 «ءاَضِيَأ انأ ُهّرَجَأ َفْوَسَف «هيطساوب َجْرْبلا ٌلْخْدَت
 كه آ 2 م 2. كت

 ٍلفْسَأ يف اًرجف ٌريمألا «ىلاثلا موي ها ىف اق كيما 21

 :حاصو ءِجّْرْبلا

 يب هو يعم

 «لزتبار «لزتيار»

 «.ِكَرْعَش يل نَ

 ِر : 5 0 ةيألا ٌقلَسو .ءالاح رثشلا ةويفف تلتف

 .جزببلا





 َجْزْبلا َقَّلَسَت يذلا َّنأ ُلِْيْبار ْتَأَر امَدْنِعف

 لَجَر دوجو ْنِم ٌتَفاخو أ ريقك تشهد لو ناك

 .اهِتَقْرَع يف

 َلاَمَج ىَأَر امَدْنِع ُحَرَملا ُهَرَمَغ ْدََف ُريِمَألا اَنأ

 اهربخَأ َّمُث .الاح اهُفْوَح لاق ِطْلِب اهَمَّلَكَف .َكِرْببار

 بلا جراخ ُفقِتَي ٍةَريثَك ٍروُهش ٌذْنُم ناك فيك

 .ِبْذَعلا اهئانِغ ىَلِإ يِفْضُيو ؛مْوَي

 هو

 اهب





 ٍياسَم ّلُك ينارتِل َلاعَت١ :ثَباجَأف .ًةَيناث اهِتَرايِزل
 .(ْطَقَق راهّثلا ىف ىتأك ٌةَرِحاَسلا َّنَأِل

 لزنبار روزي ٍروهش ةدِع ريم الا لظ 1:00 ع عع عرب س6 و كرا 1

 نَمَّزلا نم ةَرْثَق َدعَبو .ٌربآلا امُهّدَحَأ ٌبَحَأ دقو 5 رع جهر 20 4< هي

 داع لك

2 58 

 :ةئباجأف اج وو هب ليفت ثتاك 1ذإ لزئئار ديمألا آش

 هي 56

 اهب َجّرْخَت نأ ُنِكْمُي يتلا ةَقيِرَطلا ِنَع اثداحت ّمَث

 .جزبلا َّنِم لزتبار

 ا





 تَلاَقِف طخ ىَلِإ ُلْببا ْتَدَتْها اكو

 كلكم ها ٍءاسَم 16 ىنارتل ىتَأَك امَدْنِع١» ريما

 يار هاناخ وجي نأ انو ءِريِرَحلا ّنِم طوي َةَعوُمْجَم

 مَ .هْيَلَع ُلِزْنَأ .رضزألا ىلإ ُلِصَي اًليِوَط ْمَلّسلا حَبْصَ

 «.يضمتو َكِداوَج ِرْهَظ ىَلَع يِنَلِوْحَت نأ َتْنَأ ْعيِطَتْسَت

 داعم يه نه يع وي # نك 5 ةكزع
 ُهَعَم رضحي ريمآلا ناك .ةطخلا هذه ىلع اقفتاو

 جنت ُلِزتِبار ثّئاكو ءٍءاسَم ّلُك ريِرَحلا َّنِم طوي

 ان





 َلِزْبارِل ريمَألا ٍتارايز ْنَع اًكيَش ٌةَرِح اّسلا ِملْعت ْمَل

 ِتْمَولا كلذ لك

 ىَلِإ ُةّرِحاَسلا ٍِتَدِعَص ْنأ َدْعَب ءمايألا نأ ىقو

 نأ نود «ُلرتَبار اهل ْتّلاق ِنْعَّسلا ِةَريِفَص ىَلَع ُجِرْبلا

 نع ُلَقْنأ ِتْنَأ اذامل !(يتكيفك) يتباّرَع ايد

 «؟ريمألا
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 يك ٌةاتفلا هانم :ةلئاق ٌةَرِحاَسلا تَحاصف

 «. يمدح كلتا َنآلا ُتْدَجَ

 عت ءاَّضَقم ُلَواَنَتَ ٌديِدَّسلا اهّْبَضَغ اهّلَعَجو

 ةئيكشملا ةاتَقلا ِتّدَحَأ َمُث .ليِمَجلا َكزْبار َرْعَش هب

 م كانه اهْنكَرَتو ءَءارْحَص ىَل

1 

 نحت





5 

 .بالا ىلإ ةدحاشلا تماغ .«اهتاذ ةلئللا ىف

 :حاصو «ٌريِمألا َّلَصَو

 لتيار اي «ُلرئبار ايد

 «.ِكَرْعَش يلِْنَأ

 ده رغشلا ةَديِفَم ٌةرحاَسْلا تَلَوْنَأَ

 يملا َقَّلَسَتَ َعَم ِهْجَوِل اَهْجَو هَسِفَت َدَجَوَو

1: 
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 ىَرَتِل َتْنِج ْدَقَل» :وب ةّتزاه ٌةَرِحاَّسلا ٍتحاصف

 «.ةيزاث اهارت ْنَلو ْتَبَهَذ اهّنِكلو . كتي لكي

 وقورو ريع
 هنزح هعفدف كامب لَك دق َلِرْنبار نأ

 اطقم ةةعقت كلا جبل ٍةّدفان ْنِم ٌَرِفَقَي ْنَأ ىلإ ٌديِدَّسلا

1 





 اًهِات ماو َةَدِع ىمْعَألا ٌنيكشملا ٌريِمَألا ّلظ ه6 يَ

 ُروذُجو ُيرَبلا ُتوُتلا ُةَماعَط ناك .ِءارْحَّصلا يف اَئيِزَح

 .َكانُم اهّدِجي ناك يتلا ٍتاتاَّتلا

 يف ناك َدبِحَولا ُهَريِكْفت ّنِكلو ِءْيَشِب ٍلاُي ْمَل
 .اهَدَقَق يتلا َلِزنبار هتٌريِزَع

 شيعت :ثئاك ىتّلا ِءارْكَّصلا ىلإ َلَصَو ءاّريخأو

 ٍةَفاسَم ْنِم انآ اهَتْوَص َعِمَسَف .اًدج ٌةئيزح ُلِْدبار اهيف
 .اًروَق ٌتْوَصلا َفَرَعَف (ينَعُت ّيهو «قَديِعَب

55 





 رع 8 د

 َوْحَت ٌريِسي وهو هاطخ يف ىَمْعَألا ٌريمَألا ٌرثعت

 ْتَقَرَع ُلِزْيبا ُهنَأَر املاحف .ُةَّبَحَأ يذلا ٍتْوَّصلا

 وه َةَقَّرَمُملا بايْتلا سباللا َنيِكْسملا َلْجَّرلا كلذ

 .هْيَعارِ َنْيَب اهَسْفَت ْثَقْلَو ِهْيَلِإ ْتَضَكَرَف .اهُريمَأ

 عَ

 ل 2: هو اخ هدو
 .ىمعأ هنأل اذج ةئيزحو «هئاقلب اذج ةحرف تناك

 ٍناتَريبَك ٍناتَعْمَذ ْتَطَقَسو ٍتَعْرُسِب اهَعوُمُذ ثلاسف
 ىَرَي ناك امك ىَرَي ْنَأ َعاطّتسا ٍلاحلا يفو ههيَْيَع ىَلَع

 واع 3

 .لبق نم

1:6 





 يذلا ٍءاقّللا اذهب َريِمأْلاو َلِزْببار َدَعْسَأ ناك ام

 اناك يتلا ِةَق َِقّرَمَملا ٍتاَيتلاي الاي ملك !ًةيزاث امُّهَعَمَج

 .امُهَمْلَح اهاكركو ٌةئيَِحلا َماوعَألا ايت ْدََل .اهناسَبْلَي

 ىلإ ابَمَّذو ءِنْيَحِرَف ٌةَباغلا اعّطَقو هديب اَدَي اراس

 ةَميِظَع جارفأ طَسَو اجّوَّرَت َكانُهو .ريمألا ٍةَكَلْمَم

 .َكِلَذ َدْعَب ِنْيَديِعَس اشاعو
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